
ข้อมูลทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550  เห็นชอบยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ตามข้อเสนอของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ เพ่ือให้กลุ่มเยาวชนไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศได้กลับมาเป็นพลังสร้างสรรค์
สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ส าคัญ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การด าเนินการก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ (2) ยุทธศาสตร์การด าเนินการ
ขณะก าลังศึกษา (3) ยุทธศาสตร์การด าเนินการภายหลังกลับจากจบการศึกษา (4) ยุทธศาสตร์การบริหารการ
จัดการ ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้จัดประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจในยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน และขยายผล
ความร่วมมือในการด าเนินงานกับภาคผู้น าศาสนา นักวิชาการ ปัญญาชนมุสลิม และเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร) 
ได้เป็นประธานการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กระทรวง
การต่างประเทศ ส านักงาน ก.พ. และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งสรุปผล 
การประชุมได้ดังนี้ 

1. กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าได้ขอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ 117 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ แต่เนื่องจากการจัดสรรทุนการศึกษาไม่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น จึงประสงค์จะถ่ายโอนงบประมาณให้
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการแทน จ านวนประมาณ 50 ล้านบาท 

2. ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นว่าค่านิยมพ้ืนฐานที่นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ
ไปศึกษาต่อในประเทศมุสลิม เพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิต แนวคิด และหลักการของศาสนา แต่การเดินทางไป
ศึกษาต่อต่างประเทศในอดีตที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่ดูแลและการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ท า
ให้หน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลการเดินทางไปศึกษาต่อของนักศึกษาไทยมุสลิม   ที่ชัดเจน และขาดความเชื่อมโยง
กับผู้ที่จบการศึกษามาแล้ว ดังนั้น การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามุสลิมตามยุทธศาสตร์นี้ จึงควรมี
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวางแนวทางที่ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษามุสลิม
ภาคใต้บรรลุเป้าหมายในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เยาวชนและครอบครัวของชาวมุสลิมภาคใต้ และช่วย
บรรเทาปัญหาความรุนแรงในระยะยาวได้ 

3. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชิญผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน และภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ 
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การด าเนินงาน 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยมุสลิม เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความอ่อนไหวในสถานการณ์
และมีความหลากหลายในชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ขอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ และโอน
งบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานและเบิกจ่ายแทน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ มีค าสั่งที่ สป. 
428/2550 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายบุญรัตน์    วงศ์ใหญ่) เป็นประธาน และ
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา 
นักวิชาการ ปัญญาชนมุสลิม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสม ทั้งนี้โดยมีส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นเลขานุการ  
 
ล าดับการด าเนินงาน 
  1. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2550 เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรทุน ได้แก่ ระดับและสาขาวิชาที่ต้องการกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย การสอบคัดเลือก เป็นต้น และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ศอ.บต.ศึกษา
ความต้องการของพ้ืนที่ กระทรวงการต่างประเทศและส านักงาน ก .พ. ประเมินค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนใน
ต่างประเทศ  

2.  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2551 เพ่ือพิจารณารายละเอียดแนวทางการจัดสรรทุนตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งที่
ประชุมได้พิจารณาปรับลดจ านวนทุน ประเทศเป้าหมาย และสาขาวิชา ตลอดจนจัดสรรโควตาทุน ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณอย่างเหมาะสม และเห็นชอบที่จะจัดสรรทุนการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 10 ทุน ปริญญาตรี 10 ทุน ปริญญาโท 2 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน รวม 23 ทุน ซึ่งการจัดสรรทุน
ดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด คือ สงขลา (4 อ าเภอ) ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสตูล พร้อมกันนี้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการ   ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ยกร่างประกาศรับทุน จัดท าใบสมัคร และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการโอนงบประมาณ  ส านักงาน ก.พ.จัดท ารายละเอียดด่าใช้จ่ายใน
การจัดปฐมนิเทศและการเตรียมตัวของผู้รับทุน ศอ.บต.ประสานเตรียมการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

3. กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 โดย 
ศอ.บต. และส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นหน่วยงานรับสมัคร และจัดท าข้อมูลผู้สมัคร ทั้งนี้ ได้มีการ
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนจากเดิมวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2551 และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นวันที่ 1 เมษายน 2551 

4. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2551 เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งก าหนดปฏิทินการ
สอบคัดเลือก ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2551 โดยประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 7 พฤษภาคม 
2551 และรายงานตัวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 
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5. กระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาสนับสนุนการออกข้อสอบ

ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ เพ่ือน าไปใช้ในการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน แต่สถาบันทดสอบฯ แจ้งว่าไม่
สามารถด าเนินการให้ได้เนื่องจากเวลากระชั้นชิดและเสนอให้ใช้ข้อมูล O-NET ส าหรับการคัดเลือกภาษาอังกฤษ 
และเสนอให้ขอใช้ผลคะแนนสอบ A-NET จาก สกอ.ส าหรับภาษาอาหรับ ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากได้เปิดรับผู้สมัครทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งผู้ส าเร็จ
การศึกษา ม.ปลายแล้วไม่เกิน 2 ปี ดังนั้น จึงตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบเอง 
โดยแบ่งคณะกรรมการสอบฯ ออกเป็น 2 คณะ คือคณะกรรมการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโทและเอก  
มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธาน และคณะกรรมการสอบสอบคัดเลือกระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีและปริญญาตรี มีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายประเสริฐ แก้วเพชร) เป็นประธาน 

6. กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ ศอ.บต.ด าเนินการจัดสอบข้อเขียนผู้สมัครรับทุน เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2551 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2551 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,072 คน เป็นผู้สมัครระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี 114 คน ระดับปริญญาตรี 683 คน ระดับปริญญาโท 240 คน และระดับปริญญาเอก 35 คน และ
ภายหลังประกาศผลสอบปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์รับทุน 4 คน จึงได้เลื่อนผู้อยู่ในล าดับส ารองเป็นผู้รับทุนแทน โดยมี
การประกาศปรับปรุงรายชื่อผู้รับทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2551 

7. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2551 เ พ่ือรับทราบผลการสอบคัดเลือก และพิจารณากรณีผู้ รับทุนไม่ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีนายแวนูร์ดีน แวหามะ) เนื่องจากเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศมาเลเซีย ชั้นปีที่ 1 สาขา 
Food Science อยู่แล้ว และมาสมัครรับทุนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นผู้มี่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กระทรวงฯ ก าหนด 
(คุณสมบัติ ข้อ 2.1 ต้องไม่เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ) ในการนี้ ที่
ประชุมเห็นว่าผู้รับทุนได้ผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศแล้ว ดังนั้น เพ่ือประโยชน์
ในทางราชการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จัดสรรทุนนี้ให้กับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงให้นายแวนูร์ดีน แวหามะ เป็นผู้รับทุนเป็นกรณีพิเศษ 

8. กระทรวงศึกษาธิการได้ยกร่างหนังสือสัญญารับทุน และมีหนังสือถึงศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือมอบให้เป็นผู้รับสัญญารับทุนการศึกษาฯ แทนกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากผู้รับทุน
เป็นเยาวชนที่อยู่ในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต.มีหน่วยงานที่ดูแลเยาวชนอย่างทั่วถึง 
(หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0205/2276 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551) นอกจากนี้ได้มีหนังสือขอ
ความร่วมมือส านักงาน ก.พ.และกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลนักเรียนทุนในต่างประเทศ 
(หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0205/2318-9 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 

9. ส านักงาน ก.พ.แจ้งว่า นางสาวอุสนี มาหะมะ นักเรียนทุนระดับปริญญาตรี ณ ประเทศอินเดีย 
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอเปลี่ยนสาขาที่ศึกษาเป็นสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร B.A Tourism, 
History and Journalism เนื่องจากสาขาการโรงแรมไม่เหมาะกับผู้รับทุนที่เป็นมุสลิม เพราะเกี่ยวข้องกับ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์  และแต่ งกายในชุดเครื่องแบบที่ สั้น  ขัดต่อหลักของศาสนา อิสลาม ในการนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาต เห็นว่าเป็นสาขาที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรเดิม และเหมาะสมกับสถานะของ
ผู้รับทุน  

   ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ส านักงาน ก.พ.แจ้งว่านักเรียนทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
ณ ประเทศสิงคโปร์ จ านวน 4 คน (ได้แก่ นายฟาฮัร หะยีอูเซ็ง นายอัลอามีน มาหมัด นายมูฮัมหมัด ยาฮายอ และ
นายฟาอีฟ มานีบากอ)  ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาที่ Singapore Polytechnic ได้ เนื่องจากผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้ันต้นตามที่สถาบันก าหนด สมควรให้เปลี่ยนประเทศที่ศึกษาเป็นมาเลเซีย ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการมี
หนังสือขอความร่วมมือศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสอบถามความสมัครใจของนักเรียน 
ต่อมาได้รับแจ้งว่า นายอัลอามีน มาหมัด นายมูฮัมหมัด ยาฮายอ และนายฟาอีฟ มานีบากอ ขอเปลี่ยนเป้าหมาย
จากประเทศสิงคโปร์เป็นมาเลเซีย 
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10. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552  

เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการจัดส่งนักเรียนทุนไปเข้ารับการศึกษา ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในโอกาส
เดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ของนายกรัฐมนตรี โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกาธิการ (นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่) เป็น
ประธาน ในการนี้ ส านักงาน ก.พ.ได้แจ้งให้ทราบความคืบหน้าในการจัดส่งนักเรียนทุนเดินทางไปศึกษา จ านวน 
10 คน (อินเดีย 3 คน อียิปต์ 4 คน และสิงคโปร์ 1 คน) พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบปัญหาของนักเรียนทุนเกี่ยวกับ
การไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ และวุฒิการศึกษา (กศน.) ไม่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งปัญหาการขอเปลี่ยน
สาขาวิชาและประเทศเป้าหมาย ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

(1) กรณีนักเรียนทุนไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ และ/หรือใช้เวลาในการศึกษา
ภาษาอังกฤษเกิน 1 ปี จะท าให้ระยะเวลาการศึกษาลดลง ผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยมอบให้ ศอ.บต.
เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบ 

(2) ผู้รับทุนมีสิทธิ์ที่จะศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศด้วยทุนที่ได้รับ 
(3) กรณีนักเรียนทุนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้อยู่ ในการดูแลของสถาน

เอกอัครราชทูต/สถานกงสุล ส านักดูแลนักเรียนไทยของ ก.พ. และ ศอ.บต.  
(4) กรณีนักเรียนทุนขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ศอ.บต.และส านักงาน 

ก.พ. โดยส านักงาน ก.พ.เสนอเรื่องไปยัง ศอ.บต.โดยตรง 
(5) กรณีนักเรียนมีผลการเรียนต่ า และมีแนวโน้มไม่ส าเร็จการศึกษา จะมีการพิจารณาเป็นราย

กรณ ี
(6) นักเรียนทุนที่เลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์ ให้รอผลคะแนน IELTS หากผลการ สอบ

ต่ ากว่าเกณฑ์ให้เปลี่ยนไปเรียนประเทศมาเลเซีย 
(7) นักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. และเลือกเรียนประเทศมาเลเซีย หากไม่มี

สถานศึกษาตอบรับ ให้เปลี่ยนไปศึกษาประเทศอ่ืนได ้
(8) จัดให้มีคณะผู้แทนติดตามดูแลนักเรียนทุน ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

การต่างประเทศ ส านักงาน ก.พ. ตัวแทนผู้ปกครอง และ ศอ.บต. โดยให้ ศอ.บต.พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
11. กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 โดย

มีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์) เป็นประธาน เพ่ือรับทราบผลการหารือเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2552 และพิจารณาปัญหาของนักเรียนทุนรายอ่ืน ๆ ได้แก่ นักเรียนทุนที่ประเทศอินเดียมีผลการเรียน
ตกต่ า และกรณีประเทศมาเลเซียไม่พิจารณาวุฒิ กศน. ของนักเรียนทุน ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ 

(1) เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนที่อินเดียเปลี่ยนสาขาจากเดิมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขา
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน หากคะแนนไม่ดีขึ้นให้ยุติการศึกษา แต่กรณีที่ผลการเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ยังไม่ปรากฏและมีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ให้ลงทะเบียนเรียนก่อนได้เพ่ือรักษา
สถานภาพนักศึกษา 

(2) ให้ ศอ.บต. แจ้งแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่องค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน หากนักเรียนทุนใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือเอง โดยให้มีการลงชื่อไว้ด้วย 

(3) ขอความกรุณาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจไน เดินทางไปดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพิจารณาว่านักเรียนทุนจะสามารถศึกษาต่อได้หรือไม่ 

(4) รับทราบกรณีนายอศัส วรสูตร นักเรียนทุนซึ่งจบหลักสูตร กศน.และประสงค์จะศึกษาต่อ
ประเทศมาเลเซีย แต่มหาวิทยาลัยของมาเลเซียไม่ยอมรับวุฒิ กศน. และคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตให้
เปลี่ยนประเทศที่ศึกษาได้ แต่ผู้ปกครองยืนยันต้องการให้ศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย และขอให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือรับรองเพ่ือยื่นสมัครต่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมาเลเซีย 
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12. ส านักงาน ก.พ.มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร 1018.1/453 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เพ่ือขอ

หารือกระทรวงศึกษาธิการ กรณี นายแวนูร์ดีน แวหามะ นักเรียนทุนสาขา Food Technology ประเทศมาเลเซีย
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขอรับค่าใช้จ่ายรายเดือน ในการนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และไม่มีผลกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนคนอ่ืน ๆ จึงไม่ขัดข้อง 

13. ส านักงาน ก.พ. มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร 1018.1/452 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 เพ่ือขอ
หารือกระทรวงศึกษาธิการ กรณีนักเรียนทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาอยู่ประเทศมาเลเซีย จ านวน ๘ 
คน มีความประสงค์ขอสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยชี้แจงเหตุผลว่าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเปิดสอนสาขาที่
ได้รับทุนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ นักเรียนยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ทุนไม่ได้ให้ไว้ ซึ่งในเรื่อง
นี้ส านักงาน ก.พ.พิจารณาเห็นว่าไม่กระทบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และนักเรียนยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
แต่อาจกระทบต่อแผนก าลังคนที่วางไว้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสาน ศอ.บต.ในเบื้องต้น และมี
หนังสือแจ้งส านักงาน ก.พ.ว่าไม่มีข้อขัดข้อง (นักเรียนทุน 8 คน ได้แก่ นางสาว   ขวัญชนก ศรีท่าด่าน นางสาวโร
สมาณี หะยีกะจิ นายอัลอามีน มาหมัด นายฟาอิฟ มานีบากอ นายสะปิอี    หวังจิ นายยุสรีย์ อาบูบากา นางสาวกุ
สมา ยือโร๊ะ และนายมูฮัมหมัด ยาฮายอ) 

14 กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือ ด่วน ที่ กต 0200.5/13359 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 
เพ่ือหารือส านักงาน ก.พ.กรณีนางสาวโรสมาณี หะยีกะจิ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Creative 
Multimedia มีปัญหาด้านสุขภาพ และประสงค์จะขอเปลี่ยนสถานศึกษา สาขาที่ศึกษา และระดับการศึกษาเป็น
อนุปริญญา ซึ่งส านักงาน ก.พ.พิจารณาแล้วเห็นว่าระดับการศึกษาเป็นไปตามโครงการที่ทางราชการก าหนดไว้เดิม
จึงไม่ขัดข้อง แต่ประเด็นการเปลี่ยนสถานศึกษาและสาขาที่ศึกษาเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ทุนก าหนด ต่อมาได้มี
หนังสือหารือมายังกระทรวงศึกษาธิการอีก 3 ฉบับ กรณีนักเรียนทุนอีก 3 ราย คือ นางสาวนูรนีลา แคยิหวา  
นายอัลอามีน มาหมัด และนายสะปีอี หวังจิ ประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาด้วยแหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น ไม่มี
สถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษา หรือบางสาขาไม่เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาประเด็นดังกล่าว ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้หารือเป็นการภายในกับ ศอ .บต.แล้ว ไม่มีข้อขัดข้อง 
เพราสาขาท่ีนักเรียนขอเปลี่ยนเป็นสาขาที่นักเรียนถนัด และสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ได้ แต่ต้องไม่ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาอีก และส านักงาน ก.พ.ต้องดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่องบประมาณในภาพรวม 
(หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ 0205/1489 ลงวันที่ 20 เมษายน 2554) 

15. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้มีการตั้ง
คณะกรรมการร่วมดูแล และจัดการทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียนนักศึกษาอิสลาม ตามที่ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลามฯ เสนอ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ในการนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีค า สั่งที่ 901/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมดูแล และจัดการทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียนนักศึกษามุสลิม ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2553 โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย (นายกมล รอดคล้าย) เป็นประธาน แต่ยังไม่เคยมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ต่อมาได้มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 184/2554 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล รอดคล้าย) เป็นประธาน และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นาย
ปราโมทย์ แก้วสุข) เป็นรองประธาน แต่ยังไม่เคยมีการประชุมฯ เช่นเดียวกัน 
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16. ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 5306.2/ว 3369 

และ 3372 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 แจ้งกระทรวงศึกษาธิการทราบว่าได้อนุญาตให้นักเรียนทุนจ านวน 2 ราย 
คือ นายฟาอีฟ มานีบากอ เปลี่ยนสาขาจากเดิมวิชาช่างโลหะ เป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ณ มหาวิทยาลัย MMU และนักสาวโรสมาณี หะยีกะจิ จากสาขา Creative Multimedia เป็นสาขา Hospitality 
Management  ณ Berjara University College ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งส านักงาน ก.พ.ทราบ 
และขอให้ดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิด (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/2469 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554) 

17. ส านักงาน ก.พ.มีหนังสือ ที่ นร. 10181/2658 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554 เพ่ือหารือเกี่ยวกับ
กรณีนางสาวขวัญชนก ศรีท่าด้าน ที่ขอพักการศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-14 กรกฎาคม 2554 
เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ และกรณีนางสาวนูรนีลา แคยิหวา ซึ่งขอเปลี่ยนสาขาและสถานศึกษาจากเดิมสาขาการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมาลายา เป็นสาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว ณ Berjaya University 
College of Hospitality (สาขาที่ก าหนดไว้เดิม) ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญผู้แทนส านักงาน ก.พ. 
กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส านักประสานงานและบูรณาการ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 และมีมติดังนี้  

(1) กรณีนางสาวขวัญชนก ศรีท่าด่าน อนุมัติให้พักการศึกษาชั่วคราวเป็นการย้อนหลัง โดย
นักเรียนทุนไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน 

(2) กรณีนางสาวนูรีลา แคยิหวา อนุมัติให้เปลี่ยนสาขาได้ แต่ต้องได้รับทุนไม่เกินกรอบเวลาที่ 
ก.พ.ก าหนด (9 มีนาคม 2547) 

(3) มอบส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ร่วมกับส านักงาน ก.พ.จัดประเมินผลการศึกษา
ของนักเรียนทุน 

(4) มีมติให้รวมคณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทย
มุสลิมในต่างประเทศ และคณะกรรมการร่วมดูแลและจัดการทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศของนักเรียนนักศึกษา
ไทยมุสลิมเข้าด้วยกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมีองค์ประกอบ
คณะกรรมการจ านวนไม่เกิน 20 คน และปรับอ านาจหน้าที่ใหม่ให้เกิดความชัดเจน 

18. ส านักงาน ก.พ.มีหนังสือด่วนมาก ที่ นร 1018.1/3869 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ขอให้
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณากรณีนางสาวมีรีนา ปูตะ นักเรียนทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา Business 
Computing ซึ่งศึกษาอยู่ ณ สถาบัน MDIS ประเทศสิงคโปร์ ขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้วยทุนรัฐบาล และ
ส านักงาน ก.พ.เห็นว่าแนวทางปฏิบัติของ ก .พ.จะไม่อนุมัติ ให้ศึกษาเกินโครงการที่ก าหนด ในการนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน ก .พ. 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส านักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการ
ประชุมดังกล่าวไม่ใช่การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนฯ และการอนุมัติให้ขยายทุนไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารทุนฯ อีกด้วย จึงมีมติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารทุนฯ ชุดใหม่  

19. กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งที่ สป. 961/2555 และ 962/2555 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
คณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนไทยมุสลิมในต่างประเทศ (ชุดใหม่) โดยมี 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ก ากับดูแลงานต่างประเทศ เป็นประธาน  

20. กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 เพ่ือพิจารณากรณีปัญหาของนางสาวมารีนา 
ปูต๊ะ ซึ่งที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และมีมติดังนี้ 
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(1) เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแก้เงื่อนไขการรับทุนฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทุน
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีสามารถรับทุนในระดับปริญญาตรีได้ 

(2) เสนอให้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกรณีนักเรียนทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรีขอ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

21. กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2556 และคณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหา
สืบเนื่องกรณีนางสาวมารีนา ปูต๊ะ รวมทั้งกรณีนักเรียนทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรีอีก 2 ราย ขอขยายทุน
เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้  

(1) มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะท างานด าเนินการวิเคราะห์กรณีการ
ขยายทุนของนักเรียนทุนระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ทั้ง 3 ราย รวมทั้งกรณีนางสาวอนาธี มะนอ ที่ได้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีโดยไม่ขออนุญาต 

(2) มอบผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะท างานจัดท ารายงานแผนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป 
 

----------------------------- 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
18 มิ.ย.2556 


